
 

ОПСАДА ЈЕДРЕНА 1912–13. ГОДИНЕ 

 

Садржај 

 

Предговор 

Стратегиски значај тврђаве 

Тактичко-техничка организација тврђаве 

Подела на секторе 

Тактичко-топографска карактеристика и оцена појединих сектора 

Општи поглед 

Општа тактичка карактеристика 

Ситуација фортификациских и техничких објеката 

I. Организација тврђаве у опште 

Организација сваке појасне линије 

А. Организација главне линије одбране 

В. Организација друге линије одбране и утврђеног језгра 

Организација елемената утврђених линија и језгра 

Форови 

Батерије 

Стрељачки заклони и пешадиска утврђења 

Склоништа и магацини 

Интервали 



Препреке 

Мрежа комуникација 

Организација службе везе 

Рефлектори 

Посебна расматрања фортификациских објеката на појединим секторима 

Северо-западни сектор 

А. Форови и њихово међусобно уређење 

В. Стрељачки заклони 

С. Батерије 

D. Магацини за муницију 

Источни сектор 

A. Форови 

B. Батерије 

C. Стрељачки заклони 

D. Предња линија одбране 

E. Магацини 

F. Комуникациска мрежа 

Општи поглед на источни сектор 

Јужни сектор 

А. Форови 

В. Стрељачки заклони 

С. Батерије 

D. Магацини за муницију 



Општи поглед на јужни сектор 

Западни сектор 

Општи поглед на овај сектор 

Општи поглед на целу тврђаву с обзиром на фортификациско уређење 

Посада тврђаве 

Наоружање трупа 

Обука трупа 

Наоружање тврђаве 

Снабдевање 

Остала одбранбена средства 

Закључак 

Нападач 

Наоружање пешадије и обука 

Коњица 

Пољска артиљерија 

Опсадна артиљерија 

Техничке трупе и штабови 

Остала средства за напад 

Транспортна средства 

Напад и одбрана. Бугарске припреме још за време мира 

Први период. Операције до примирја. Дејство пољске војске око Једрена 

Оцена досадашњих положаја 

Блокада тврђаве 



Опис опкољавајуће линије 

Појединости утврђених објеката на опкољавајућој линији 

Размештај опсадне артиљерије 

Снабдевање муницијом 

Оцена припрема за опкољавање 

Држање посаде за време опкољавања 

Почетак напада 

Општи поглед 

Припреме за борбе од 25. до 27. октобра 

Борбе од 25. до 27. октобра 

Оцена борби од 25. до 27. октобра 

Држање браниоца за време борбе од 25. до 27. октобра 

Ситуација опсадне артиљерије до примирја 

Постигнути резултати 

Други период. Примирје (од 21. новембра до 21. јануара) 

Припреме за напад 

Избор сектора за напад 

Размештај и померање артиљерије на нападном фронту 

Долазак српске опсадне артиљерије 

Рад код Турака за време примирја 

Трећи период. Од 21. јануара до пада Једрена. Рад браниоца 

Положај савезника после примирја 

Груписање опсадне артиљерије 



Оцена припремних мера за напад 

Свршетак опсаде. Тродневна битка 

Напад од 11. до 13. марта и пад тврђаве 

Распоред трупа пред напад 

11. март 

Ноћ 11/12. марта 

Ситуација 12. марта у вече 

Борбе ноћу 12/13. марта 

Општи напад на свима секторима 

Губитци 

Физичко дејство опсадне артиљерије 

Рушења и уништавања браниочева пред предајом Једрена 

Закључак. I. О браниоцу 

II. О нападачу 

III. Расматрања о фортификациским елементима на главној одбранбеној линији једренске тврђаве 

Интервали 

Предњи положаји 

Закључак о вредности једренске тврђаве и њеном паду 

Поглед на вредност бугарске и српске војске пред Једреном 

 






















































































































































